
Årsmøde 
Dansk Selskab for Muskuloskeletal Medicin 
22. – 23. september 2006 
Hotel Comwell Kolding 
Skovbrynet 1 
6000 Kolding 
Reumatologia minor og manuelle teknikker 
To spændende introduktionsdage til den muskuloskeletale medicin 
DSMM ønsker i forbindelse med sit årsmøde 2006 at præsentere den muskuloskeletale medicin for 
alle interesserede læger. 
 
Fredag den 22. september sættes fokus på reumatologia minor, et ekstremt praksisrelevant område 
med oplæg om diagnostik og behandling af alle ”hverdagsskaderne” i bevægeapparatet.  
 
Lørdag den 23. september præsenteres alle DSMM’s kursustilbud i parallelle workshops, hvor de 
forskellige behandlingskoncepter ganske kort introduceres teoretisk og derefter demonstreres i 
praksis på lejet. 

• Mobilisering og HVT (”manipulationsbehandling”) 
• Muskel Energi Teknik (MET) 
• Myofaciel Release (MFR) 
• Nålebehandling (blokader, intramuskulær stimulation, akupunktur etc.) og ultralydundersøgelse 
• Øvelsesbehandling (muskulær diagnostik og behandling) 

Parallelle workshops afholdes: lørdag kl. 09.00 - 10.45 
Parallelle workshops afholdes: lørdag kl. 11.15 - 13.00 
 
Man bedes ved tilmelding oplyse, hvilke to workshops man ønsker at overvære. Det er muligt mod 
betaling at deltage i festmiddagen fredag aften og overnatte på Comwell Kolding til reduceret pris  
 
Musikken efter middagen bliver for de danseglade og stopper først kl. ?? 
 
Tid og sted: 
Fredag den 22. september kl. 09.00 - 18.00 og  
lørdag den 23. september 2006 kl 09.00 - 13.00. 
Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 
 
Kursusafgift: 
Deltagelse alene i lørdagens workshops inkl. en let frokost er gratis for alle. 
For deltagelse kun fredag kl. 09 – 18 inkl. frokost opkræves 500 kr. i mødegebyr. 
For deltagelse begge dage inkl. frokost fredag og lørdag samt festmiddag/musik fredag aften og 
overnatning i enkeltværelse på Comwell Kolding opkræves ialt 1.700 kr. 
 
Der søges tilskud for én dag i Efteruddannelsesfonden. 
Tilmeld dig via DSMM’s hjemmeside klik her eller send vedlagte tilmeldingsblanket til: 
Kursussekretær Birthe Skov, Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 
Tlf.: 76 34 11 00 Fax.: 76 34 14 01 Tilmelding snarest muligt og senest den 14. august 2006. 
Program fredag den 22. september kl. 9.00 - 1800 



Reumatologia minor: 
09.00 - 09.30  Ankomst og registrering 
09.30 - 10.45  Reumatologia minor omkring skulderen ”Sådan gør jeg....” Undersøgelse og 

behandling af skulderen v/ reumatolog, overlæge Palle Holck 
10.45 - 11.15  Pause m. kaffe og the 
11.15 - 12.30  Reumatologia minor omkring albue og hånd ”Sådan gør jeg....” Undersøgelse og 

behandling af albue, håndled og hånd v/ reumatolog Finn Johannsen 
12.30 - 14.00  Frokost 
14.00 - 15.00  Reumatologia minor omkring hofteleddet. ”Sådan gør jeg....” Undersøgelse og 

behandling omkring hofteleddet v/ reumatolog Jørgen Korsgaard 
15.00 - 16.15  Reumatologia minor omkring knæet ”Sådan gør jeg....” Undersøgelse og 

behandling af knæ v/ortopædkir., overlæge Bent Wulff Jakobsen 
16.15 - 16.45  Pause m. kaffe og the 
16.45 - 18.00  Reumatologia minor omkring foden ”Sådan gør jeg....” Undersøgelse og 

behandling af foden v/ reumatolog, overlæge Ulrich Fredberg 
 
Program lørdag den 23. september kl. 9.00 - 13.00 
Manuelle teknikker. Teori og praksis: 
09.00 - 10.45  Parallelle workshops 
 Mobilisering og HVT (”manipulationsbehandling”) 
 Muskel Energi Teknik (MET) 
 Myofaciel Release (MFR) 

Nålebehandling (blokader, intramuskulær stimulation, akupunktur etc) og 
ultralydundersøgelse 

 Øvelsesbehandling (muskulær diagnostik og behandling) 
10.45 - 11.15  Pause m. kaffe og the 
11.15 - 13.00  Parallelle workshos 
 Mobilisering og HVT (”manipulationsbehandling”) 
 Muskel Energi Teknik (MET) 
 Myofaciel Release (MFR) 

Nålebehandling (blokader, intramuskulær stimulation, akupunktur etc) og 
ultralydundersøgelse 

 Øvelsesbehandling (muskulær diagnostik og behandling) 
13.00 - 14.00  Let frokost og afslutning 
 
Kursusafgift 
1.700 kr. for deltagelse begge dage inkl. frokost fredag og lørdag samt festmiddag fredag aften 
og overnatning på Comwell Kolding. For deltagelse kun fredag inkl. frokost opkræves 500 kr. 
 
Deltagelse alene i lørdagens workshopper inkl. let frokost er gratis for alle. 
Der søges tilskud for 1 dag i Efteruddannelsesfonden. 
 
Kursussekretær 
Birthe Skov, Hotel Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding. 
Telefon 76 34 11 00. Rekvirer evt. særlig tilmeldingsblanket hos sekretæren 
 
Tilmelding 
Skriftligt til kursussekretæren senest den 14. august 2006. 


